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! Стратегија развоја шумарства РС (2011-2021) указује на 
значај искоришћавања споредних шумских производа 

 

! Производно-финансијски план (2020)- 

Четинари ≈90% укупног годишњег етата шумског 
газдинства и 13% годишњег етата ЈПШ "Шуме Републике 
Српске" а.д. Соколац (у укупном годишњем етату 
четинарске шуме учествују са преко 40% у дрвној маси) 

 

! Након сјече ситна грањевина и иглице остају у шуми 
неискоришћени као нус производ ≈ 30. 000 тона 

 

 



Удио појединих дјелова крошње који се могу 

користити у производњи етеричног уља  



  

  

Шумско 

газдинство 

Сјеча четинарске 

категорије шума (m3) 

  

  
Остварење у 

2018. години 
Планирано у 

2019. години 
Nеискориштен нус 

производ (kg) 
2019. година 

Етерично уље (l) 
2019. година 

ЕТАТ 

четинара 

(%) 

"Романија" 130.630 111.341 3.807.862 22.847 13 

"Височник" 119.479 107.462 3.675.200 22.051 12,6 

"Горица" 77.855 76.769 2.625.500 15.753 9 

"Маглић" 52.368 61.796 2.113.423 12.680 7,2 

"Рибник" 46.724 60.082 2.054.804 12.329 7 

"Јахорина" 60.206 51.842 1.772.996 10.638 6 

"Оштрељ" 49.800 48.554 1.660.547 9.963 5,7 

"Сјемећ" 55.286 46.167 1.578.911 9.474 5,4 

"Вучевица" 49.800 40.000 1.368.000 8.208 4,7 

20.657.243 123.943 



 𝑄𝑠 = 𝑄 × 0,2 × 0,57 

 
Qs – m3 расположивог биљног материјала 

Q – годишња сјеча дрвета 

0,2 – маса крошње (19-21%) 

0,57 – удио појединих дјелова крошње који се могу 

користити у производњи етеричног уља  
 

 𝐺𝑆 = 𝑄𝑠 ×  𝑌 

 
GS –укупна годишња маса расположиве сировине (kg) за 

дестилацију етеричног уља 

Y – специфична маса сировине (kg/m3) 



Лабораторијска истраживања приноса  
(0,05-20%) 

Принос етеричног уља дрвног зеленила и плодова четинара у зависности од 

вегетационог периода (l етеричног уља/100kg узорка)  

Запремина етеричног уља Април Август 
Повећање 

приноса 

Abies alba L. 0,17 0,65 73,68%,  

Picea аbies L. 0,08 0,63 85,71% 

Pinus sylvestris L. 0,23 0,53 56,52% 

Juniperus communis L. 0,49 1,50 66,92%  

Pseudotsuga menziesii L. 0,22 0,75 70,31% 



Најважнији фактори који утичу на састав 

добијеног етеричног уља 

 Биљна врста 

 Фенофаза развоја 

 Еколошки фактори 

 Начин обраде биљне сировине 

 Начин изолације етеричног уља 



Методa производње етеричног уља дрвног 

зеленила и плодова четинара 

Постоји неколико поступака за изоловање уља: 

 

  хидродестилација (дестилација водом, дестилација водом 

и воденом паром и дестилација воденом паром),  

 хладно пресовање,  

 екстракција помоћу органских растварача,  

 екстракција гасовима под притиском и   

 техника изоловања уља екстракцијом растварачима 

потпомогнуто дјеловањем микроталаса. 



Комплетна линија за дестилацију воденом паром 

(двије дестилацијске јединице) 







Економска анализа трошкова прераде 

сировине 

Трошкови припреме  

Трошкови прераде 

 

Финансијски су изражени утрошци производних 

фактора и то: радне снаге, енергије, амортизације 

основних средстава, превоза и потрошње воде.  

 

Директно су зависни од обима производње и 

нормирани по јединици производа. 

 



Квалитет етеричног уља са простора  

ШГ ″Романија″, Соколац  

Етерично уље Метод 

идентификације 

Присутно 

компоненти 

Укупно 

идентификовано 

(%) 

Abies alba L. GC/MS 

GC/FID 
50 (44) 98,7 (98,3) 

Pinus sylvestris L. GC/MS 

GC/FID 
37 98,6 

Picea abies L. GC/MS 

GC/FID 
38 98,3 

Juniperus communis L. GC/MS 

GC/FID 
58 97,1 



Неке од најзаступљенијих компоненти етеричног уља 

четинара са простора РС 



Антимикробно дејство етеричног уља бијелог бора  

са простора РС 

  Зоне инхибиције(mm) 

Микроорганизам Pinus sylvestris L. етерично уље 

Escherichia coli 17,33±1,15 (Bactrim) 

Klebsiella pneumoniae 17,33±0,58 (Cefalexin, Penicilin) 

Proteus vulgaris 14,33±0,58 (Ampicilin) 

Pseudomonas aeruginosa 12,00±0,00 

Bacillus cereus 15,33±1,53 (Penicilin) 

Staphylococcus aureus 14,33±2,31 

Listeria monocitogenes 12,67±0,58 

Bacillus subtilis 17,00±2,65 

Candida albicans 17,67±0,58 (Penicilin) 



Антимикробно дејство Ампицилина, Бактрима, 

Цефалексина, Нистатина и Пеницилина 

  

Микроорганизам 

Inhibition zone (mm), Antibiotics 

A B C N P 

E. coli n.i. 15,0 26.0 n.t. n.t. 

K. pneumoniae n.t. n.t. 13.0 n.t. 11,67 

P. vulgaris 13,2 22,9 n.t. n.t. n.t. 

B. cereus n.t. n.t. n.t. n.t. 13.0 

L. monocitogenes n.t. n.t. 34,0 n.t. n.t. 

S. aureus 36,7 42,1 26,0 n.t. 32,33 

B. subtilis n.t. n.t. 48,0 n.t. n.t. 

P. aeruginosa n.t. n.t. n.t. 17,0 n.t. 

C. albicans n.t. n.t. n.t. n.t. 15,67 



Антиоксидативно дејство етеричног уља смрче 

са простора РС 



Презентовани резултати анализе квалитета етеричног уља  



Примјена етеричних уља четинара 

У козметичкој индустрији - израда различитих мириса (парфема), 
производња сапуна, за припремање мирисних вода за купање и 
спрејева за освјежавање ваздуха 

 

Етерично уље Abies alba L. 

 Појачава секрецију слузокоже, па налази примјену у медицини као 
еспекторанс (средство за искашљавање); инхалирање 

 У ароматерапији 

 Протуупално...  

 

Етерично уље Picea abies L. 

 Као резултат бактерицидног дјеловања употребљава се за 
инхалирање код обољења плућа и гронхитиса 

 За лијечење неуралгије и запаљења слузокоже 



Етерично уље Pinus sylvestris L. 

 У медицини као еспекторанс 

 У производима намијењеним за чишћење, уља борова су 

позната као освјежавајућа и дезинфекциона средства. 

Интензивно се користе у фармацеутској, козметичкој и 

парфимеријској индустрији 

 Посједују читав низ биолошких активности: 

антибактеријску и антифунгалну, акарицидну, ларвицидну 

и репелентну активност 

Етерично уље Juniperus communis L. 

 Као лијек код неких кожних обољења, као еспекторанс 

Алкохолни екстракти етеричног уља плода клеке 

употребљавају се и у лијечењу гихта, реуматизма, као и за 

израду козметичких препарата за дезинфекцију  

Годишња производња етеричног уља ≈ 50.000 тона 



Хумус 

• Економичан посао који не тражи велика улагања- 

 

Величина честица – дужине максимално 4-5 cm 

Влажност 55-60% 

Температура 25-45°C уз мезофилне микроорганизме  

до 60-65 °C уз термофилне микроорганизме 

pH 6-8 

Кисеоник-мијешање → аеробни услови 

 

 

БЕЗОТПАДНА ТЕХНОЛОГИЈА ПРЕРДЕ дрвног 
зеленила четинара 




